
 

Fiche 14 

 

Samen spelen – samen spreken: 

Halli Galli – Jenga - Babbelbox 
 

 

Inhoud 

In de dagen rond 14.02 kan het leuk zijn om in de huiskring over de liefde te spreken. Maar 

hoe doe je dat? Deze fiche biedt je drie creatieve mogelijkheden. We stellen telkens een 

bestaand spel voor dat we omgevormd hebben tot een spel met net dat ietsje meer. Samen 

met de kinderen of samen met je partner een spel spelen en tot gesprek komen, dat is onze 

bedoeling met deze fiche. Alvast veel speel- en babbelplezier! 

 

 

Doelstellingen 

• De deelnemers beleven een hartverwarmend spelmoment. 

• De deelnemers krijgen de kans om over de liefde met elkaar te praten. 

• De deelnemers zetten de tijd even stil en geven aan elkaar tijd en inhoud. 

 

 

Aanpak 

Je begrijpt dat je hier op verschillende manier mee aan de slag kunt. Wij suggereren er enkele. 

 

1. Je ontleent de box met de 3 spelen bij CCV in het bisdom Brugge via brugge@ccv.be. 

Wij hebben de drie spelen voor jou klaargemaakt en je kunt die een week of meer 

lenen om aan gezinnen te geven of om op een spelletjesavond of een 14.02-activiteit 

te gebruiken. 

 

2. Je kan de box ook zelf maken. Bij deze fiche vind je alle inhoudelijke materiaal dat je 

nodig hebt. Hier moet je wel een Halli Galli-spel, de Jengablokken en een (babbel)box 

voor aankopen. En je moet ook nog wat tijd voorzien om alles uit te printen, te 

lamineren,… 

 

Tot slot nog enkele suggesties van waar en wanneer je deze spelletjes kunt gebruiken: 

-een spelletjesavond als 14.02-activiteit, 

-de spelletjes bij een 14.02-activiteit (bv. bij koken met liefde of family time of …), 

-de spelletjes als activiteit binnen het gezin (de spelletjesbox kan bv. doorgegeven worden), 

-de babbelbox als kadootje voor jubilerende jonge gezinnen, 

-… 

 



Drie spelen 

1. Halli Galli 

Een spel dat draait op reactiesnelheid en waarbij mooie citaten rond de liefde worden 

onthuld en besproken. 

2. Jenga 

Een spel voor deelnemers met een vaste hand waarbij heel wat gespreks- en doe-

activiteiten gekoppeld zijn. 

3. Babbelbox 

Met de babbelbox in het gezin kan je mooie momenten beleven met het gezin. De 

gezellige box bevat spelletjes, lachwekkende vragen, dilemma’s,… 

 

Halli Galli 

Het bordspel Halli Galli draait helemaal op reactiesnelheid. Elke deelnemer die tot vijf kan 

tellen is geschikt voor deelname. Elke deelnemer ontvangt een stapeltje met speelkaarten 

(alle speelkaarten worden verdeeld) die in de speldoos zitten, deze zullen gesloten blijven, dit 

wil zeggen dat je de hartjes niet ziet. Elke kaart kent minimaal één afbeelding van een hartje 

in een bepaald kleur. Bij elke beurt dient er door één speler één speelkaart omgedraaid te 

worden, deze kunnen alle spelers zien. Als er van één kleur hartje vijf op de tafel liggen, dan 

zal de snelste speler als eerste op de bel drukken en de ronde winnen. Deze speler ontvangt 

alle omgedraaide kaarten van de andere spelers. Zodra een speler geen kaarten meer heeft, 

is hij of zij uitgeschakeld. Deze ‘verliezende’ speler draait een “citatenkaart” om, leest het 

citaat voor en vertelt zijn eigen mening, visie,... of ervaring erbij. Wie het spel wint, kiest zijn 

favoriete citaat uit diegene die aan bod zijn gekomen en vertelt ook erbij waarom. 

 

Jenga 

Een vaste hand is van onschatbare waarde bij het spel Jenga. Bouw de toren succesvol op en 
laat hem vooral niet omvallen, want dan is het game-over. Het is vooral een spannend spel, 
waarbij strategisch inzicht van groot belang zal zijn. 
Per laag moeten er drie blokken worden opgebouwd, elke opeenvolgende laag moet 
vervolgens haaks worden neergelegd. De spelers moeten steeds één blok uit de toren 
verwijderen en deze vervolgens weer bovenop leggen. Hiervoor mag één hand gebruikt 
worden. Stort de toren in tijdens jouw beurt, dan heb je verloren. 
 
Op vele blokjes staat een gekleurde bol. Wie een blokje met een bol uit de toren verwijdert, 
kijkt op de begeleidende fiche bij de juiste kleur wat er moet gebeuren. Staat er geen 
gekleurde bol op het blokje dat je gekozen hebt dan gaat het spel gewoon verder. 
 
Babbelbox 

Deze babbelbox werd heel eenvoudig samengesteld. Veertien keer 2 kaartjes: 28 kaartjes dus 
met zes thema’s: dilemma, lachwekkende vragen, spelletje, heel serieus, samen zingen, 
gevoelens. Gewoon een kaartje trekken en doen of zeggen wat erop staat. Plezier en diepgang 
verzekerd binnen het gezin! 
  



14.02 – Sint-Valentijn  Anders 

Jenga en Halli Galli en Babbelbox 

 

MATERIAALKAART (hier vind je alle info om de spelletjes zelf te maken) 

 

 

JENGA 
 

 

We hebben 54 blokken om het spel te spelen. De blokjes worden aangevuld met gekleurde bollen. 

We plaatsen slechts 5 bollen per kleur op de blokken. 

 

Zes categorieën/kleuren: 

 

GEEL BLAUW ROOD GROEN ZWART WIT 
 

Per kleur hebben we 6 vragen: 

 

GEEL – Leg uit! 

Wat betekent: “Plagen is om liefde vragen”. 

Weet jij wat Sint-Valentijn betekent? 

Wat betekent LIEFDE voor jou? 

Weet jij wat het betekent: “Ik heb vlinders in mijn buik?” 

Weet jij wat: “Ongeluk in het spel, geluk in de liefde” betekent? 

Wat betekent VRIENDSCHAP voor jou? 

 

 

BLAUW – Doe! 

We zien elkaar graag. Geef iedereen rond de tafel een zoen of een knuffel. 

Haal een snoepje/drankje uit de kast en trakteer! 

Geef iedereen rond de tafel een compliment. 

Beschrijf één persoon met zijn goede karakter die hier rond de tafel zit. 
Kunnen de anderen raden wie je hebt beschreven? 

Deel een klein blaadje en een balpen aan elke deelnemer uit.  
Iedereen schrijft een fijne boodschap voor zijn linkerbuur en delen maar! 

Wie kan het langst stil zijn zonder te lachen, vanaf nu! 

 

 

ROOD – Zing het lied! 

Zing het lied: Liefde is overal van K3. Wie zingt mee? 

Zing het lied: Ik wil je van de Kreuners. Wie zingt mee? 

Zing het lied: Ik heb je lief van Paul De Leeuw. Wie zingt mee? 

Zing het lied: Liefde is een kaartspel van Lisa Del Bo. Wie zingt mee? 

Zing het lied: Can’t you feel the love tonight van Elton John. Wie zingt mee? 

Zing het lied: My heart will go on van Celine Dion (Titanic). Wie zingt mee? 

 
 
 



GROEN: Wie zijn we? 
Schrijf de naam van de persoon op een post-it/blaadje en kleef die op het voorhoofd van een 
andere speler. Door vragen te stellen raadt die persoon wie hij is. 

Samson en Gert 

Nicole en Hugo 

Adam en Eva 

Hans en Grietje 

Filip en Mathilde 

Harry Potter en Hermelien Griffel 

 

ZWART 

Waarvoor wil jij bidden of danken? 
 

 

WIT 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 

 

  



Halli Galli 

 

 
De vergelijking met het bestaande spel. 

Dit zit in de speldoos: 

 
1 x aardbei : 5 1 x pruim: 5 1 x banaan: 5 1 x limoen: 5 

2 x aardbei : 3 2 x pruim: 3 2 x banaan: 3 2 x limoen: 3 

3 x aardbei: 3 3 x pruim: 3 3 x banaan: 3 3 x limoen: 3 

4 x aardbei: 2 4 x pruim: 2 4 x banaan: 2 4 x limoen: 2 

5 x aardbei: 1 5 x pruim: 1 5 x banaan: 1 5 x limoen: 1 

 

➔ Aardbei, pruim, banaan en limoen wordt een gekleurd hartje. 

➔ Iemand die uitvalt, moet een vraag beantwoorden, een opdracht uitvoeren. 

➔ We voorzien 20 citaten waarover kan gesproken worden tien voor volwassenen en tien voor 

kinderen. 

Citaten voor volwassenen: 

 

1  Fouten zie je die als de liefde dun is.  

 (Phil Bosmans) 

2  Waar liefde is, is leven.  

 (Mahatma Gandhi) 

3  Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.  

 (Moeder Teresa) 

4 Werkelijke liefde begint waar niets terug wordt verwacht. 

 (Antoine de Saint-Exupéry) 

5 Het geven van liefde is een opleiding op zich.  

 (Eleanor Roosevelt) 

6 Het pad van ware liefde was nooit effen.  

 (William Shakespaere) 

7 Liefde is het enige dat meer wordt als je het samen deelt. 

 (onbekend) 

8 Als we naar God zoeken, zegt de liefde: 'Langs hier.' 

 (Victor Hugo) 

9 Als de liefde zich aan je toont, volg haar dan, ook al is de weg steil en zwaar. 

 (Paolo Coelho) 

10 Liefde is een kriebel in je hart, waar je niet bij kunt om te krabben. 

 (onbekend) 



Citaten voor kinderen: 

 

1  Kan je iemand graag zien zonder jaloers te zijn? 

2  Kan je iemand graag zien zonder bang te zijn dat de liefde stopt? 

3  Kan je gelukkig zijn zonder iemand lief te hebben? 

4 Moet je je beter voelen dan anderen om gelukkig te zijn? 

5 Kan je iemand graag zien die zwakke plekken heeft? 

6 Moet je iets doen voor iemand anders om graag gezien te worden? 

7 Kan je gelukkig zijn zonder iemand graag te zien? 

8 Moet je blij zijn om graag gezien te worden? 

9 Moet je liefde kunnen geven om liefde terug te krijgen? 

10 Moet liefde perfect zijn? 

 

  



BABBELBOX 
 

 
 

14 x 2 kaartjes 

een rode reeks en een blauwe reeks 

 

DILEMMA 
altijd thuis  

– altijd onderweg 
SPELLETJE 

Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet. 

DILEMMA 
ijsje als dessert  

– gebak als dessert 
SPELLETJE 

We spelen samen 
piekenzot jagen. 

DILEMMA 
huiswerk alleen maken  

– huiswerk samen maken 
SPELLETJE 

Wie ben ik? 
Raad aan wie ik denk. 

DILEMMA 
samen naar de film kijken 

– gamen 
SPELLETJE 

Wat heb ik verplaatst 
op tafel? Rarara... 

DILEMMA 
vakantie thuis  

– vakantie op reis 
SPELLETJE 

Vertel jouw dag 
zonder één keer  ‘de’ 

te zeggen. 

LACHWEKKENDE 
VRAGEN 

Wat is het grappigste dat 
je ooit hebt gezien? 

HEEL SERIEUS 
Naar wie kijk jij het 

meeste op? 

LACHWEKKENDE 
VRAGEN 

Wanneer is … (kies zelf een 

persoon die rond de tafel zit) 
grappig? 

HEEL SERIEUS 
Van wie zou je wel een 
dagje willen hebben? 

LACHWEKKENDE 
VRAGEN 

Wie heb je voor het laatst 
gefopt? 

HEEL SERIEUS 

Als je één ding uit het 
verleden zou kunnen 
aanpassen, wat zou 

het zijn? 

LACHWEKKENDE 
VRAGEN 

Waarmee kan jij iemand 
doen lachen? 

HEEL SERIEUS 
Waar denk je aan voor 

je ’s avonds gaat 
slapen? 

LACHWEKKENDE 
VRAGEN 

Welke mop vind jij heel 
grappig? 

HEEL SERIEUS 
Met wie zou jij een 
dagje willen ruilen? 

SAMEN ZINGEN 
We zingen samen: 
“Vrolijke, vrolijke 

vrienden”. 
GEVOELENS 

Wanneer was je voor 
het laatst verdrietig? 

SAMEN ZINGEN 
We zingen samen: 
“Van Afrika tot in 

Amerika” 
GEVOELENS 

Wanneer was je voor 
het laatst heel blij? 

SAMEN ZINGEN 
We zingen samen: 

“In het bos daar staat een 
huisje” 

GEVOELENS 
Wanneer was je voor 
het laatst dankbaar? 

SAMEN ZINGEN 
We zingen samen: 
“Skwon Meiske” 

GEVOELENS 
Wanneer was je voor 

het laatst boos? 

 


